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Redaktörn’ har ordet....

Annonspriser, adresser m m
Helsida

300 kr

Halvsida

200 kr

1/4 sida

150 kr

Radannons, annonsering gratis för
medlemmar i Djarfur!
Radannons
ickemedlem

25 kr

Medlemsavgifter 2000

(visar även fördelningen av avgiften)

Foto: Martin Stark

Du betalar Varav går till SIF

Hej på er!
Så var det dags för årets sista Djarfur Blad.
Jag har nu gjort den här tidningen i sex (!) år
och har beslutat mig för att det räcker nog.
Det har varit ett jätteroligt jobb! Men det tar
en hel del tid som jag känner att jag för
tillfället inte har. Därför skulle jag bli glad om
jag kunde hitta en efterträdare (se annons på
sid 4). Det är bara att höra av sig till mig om
du är intresserad. I nästa nummer kommer jag
förhoppningsvis kunna presentera en ersättare.
Ha en skön jul.
Vi hörs och syns!

Senior

350 kr

(250 kr)

Junior
(13-18 år)

200 kr

(150 kr)

Familje100 kr
medlem
(kan du endast bli om det finns en
fullbetalande senior i familjen)

(50 kr)

Minijunior
(0-12 år)

(30 kr)

50 kr

Stödmedlem
100 kr
(medlemskap i SIF ingår ej)

-

Stödmedlem fam.
50 kr
(medlemskap i SIF ingår ej. Annan senior, junior eller
stödmedlem måste finnas i familjen)

POSTGIRO: 966229-7
Har du frågor?
Kontakta någon av följande:
Eva Börjesson (Ordf.)

031-94 84 56

Annika Nordberg (Kassör)

0303-33 76 62

Nathalie Andersson (Vice ordf.)

0300-159 86

Adressändring (skicka flyttkort) till:
Annika Nordberg, Skår 110, 446 92 Skepplanda.
Annika meddelar sedan SIF.

Redaktionsadress:
Omslagsbilden:

Eva Lind, Uddevallagatan 35 B, 416 70 Göteborg
Tel 031-21 70 67 • e-post: eva217067@telia.com

Bildmontage gjort av Thomas Carlén.

Tryckt hos Docusys, Mölndal 031-87 04 50
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itter som nu sagt nästan som
vanligt i sista stund och plitar
ihop mitt ord. Hittills har mitt år
varit mycket roligt och intressant,
inte allt för mycket arbete.
Vi skall ju som ni ser i tidning
”gå till röstning” i ämnet flytt eller
ej av kansliet till Strömsholm,
styrelsen ståndpunkt kan ni läsa om
här i tidningen. Det är även viktigt
att om ni har förslag på motioner
till centrala årsmötet att dom
kommer in snarast om dom skall
stå i Djarfurs namn, vi i styrelsen
kunde inte komma på något att
motionera om. Men det är brådis i
så fall för då måste vi ha ett extra medlemsmöte
angående detta.
Den gångna helgen var det Hubertusjakt nere i Skogsgärde, Linda och jag var
rustade till tänderna och tyckte det här blir
kul men kroppen tyckte annat, det blev
magsjuka istället, Hoppas ni andra som
åkte hade en rolig och spännande ritt och
vem som fångade räven hoppas jag vi snart
får läsa om i tidningen.
Annars nu börjar väl ridningen trappa
av lite, Linda och jag har varit ute och
ridit några sköna helger, vad går upp mot

en skön tölt sida vid sida utöver en fin
grusväg i eftermiddagssol.
Vad som står på schemat för styrelsen
nu är väl att varva ner lite grann och börja
planera för det kommande medlemsårsmötet i januari 2001.
Så ett sista ord det är dags för valberedningen att sätta igång att arbeta igen.
Ha en skön höst och rid väl.
Eder ordförande

Min e-postadress:
eva.borjesson@goteborg.mail.telia.com
Djarfur Bladet #5/2000 • Sid
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djarfur info

§
§
§

Boka in i kalendern

Djarfurs
årsmöte 2001
är planerat till

söndagen 28 januari
kl. 17.00 på

Anderssons gård.
Separat kallelse

med dagordning

kommer någon vecka
innan mötet. Tänk på

att ni då måste anmäla
om ni kommer

(pga beställnig av
smörgåstårtan...)
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Nya friska
eldsjälar sökes!

Ny redaktör för
Djarfur Bladet
Redaktör Lind känner efter
dryga fem år med Djarfur
Bladet att det är dags att lämna
över till någon annan.

Är du intresserad eller har frågor?
Ring eller maila till Eva,
031-21 70 67, 0707-47 99 50,
eva.lind@elixir.se
Stor fördel om du jobbar i Macmiljö och i Quark XPress.

@
Hjälp med
Djarfur sajten

Webmaster Thomas Carlén
har fullt upp med annat. Han
behöver avlasting med uppdatering av vår hemsida.

Är du intresserad eller har frågor?
Ring eller maila till Thomas,
0300-54 40 93
t.carlen@swipnet.se

Öppet brev angående Djarfurs styrelse’s
ställning till flytten till Strömsholm.
Vi i styrelsen har gått igenom de handlingar vi fått
från SIF angående att kansliet skulle flyttas till ridsportscentrumet i Strömsholm. Vi har även lyssnat
av vad våra kringliggande klubbar tycker och har
efter detta kommit fram till att vi ställer oss positiva
till flytten. Vi kommer således med i diskussionerna
på ett annat sätt när övriga hästsverige finns i
lokalerna, vi glöms inte bort med vår fina goa ras.
Om ni, våra medlemmar, tycker något annat än
vad styrelsen tycker eller om ni vill fråga något hör
av ER till undertecknad, annars går vi till röstning
så som vi beslutat i styrelsen.
Styrelsen
genom ordförande Eva Börjesson
eva.borjesson@goteborg.mail.telia.com
Tel. 031-94 84 56
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på gång i djarfur

OBS! Nytt datum - nytt försök!

djarfurs
km 2000
går av stapeln 7 april 2001
Anderssons Gård, Fjärås
Grenar: FIPO - T1, T2, V1, F1.
Lätt tölt, Lätt fyrgång samt Tvågång
(gångarterna skall stå med i anmälan)
Sista anm.dag: 23 mars.
Efteranmälan i mån av plats (50:- extra avgift).
Anm.avg: 100:-, grenavgift: 50:-. Pg: 96 62 29-7
Anmälan till: Cecilia Bark, Annas Väg 1, 430 40 Särö.
Övrigtl: Vandringspriser i T1,T2, V1, F1, Bästa lättklassekipage och Tvågång.
Frågor:

Cecilia Bark 031-93 64 43
Thomas Carlén 0300-54 40 93, 070-585 73 32

Funktionärer sökes till KM!
Kontakta Anethe Karlsson
tel. 031-91 25 80, 0706-31 57 18 e-mail:
anethe.k@telia.com
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vesturnotiser
DOMARUTBILDNING

Vestur betalar
5 utbildningar
Vestur har beslutat att bekosta 5
stycken lokalklubbsdomarutbildningar
i regionen. Intresseanmälan kan göras
till Vesturs styrelse. Styrelsen beslutar
utefter inkomna intresseanmälningar
vilka fem de tycker verkar
lämpa sig bäst.
Ordf. Lena Jónsson Engström
0303-223046 070-5757392
stall.lysegarden@minpost.nu
Utbildningsansv. Malin Elmgren
0322-41310 0707-268227
mikael@teka.se
UNGDOMSSEMINARIUM

Orsa 17-19
november
Nu är det hög tid att anmäla ungdomsrepresentanter till ungdomsseminariet i Orsa den 17-19 nov. 2000!
Passa på att påverka er framtid!
För att vara med på seminariet skall
du vara högst 23 år. Kontakta

styrelsen i din lokalklubb om du vill
vara med på seminariet. Varje klubb
får skicka en eller två representanter!
Lokalklubbarna bidrar med 300:- för
varje deltagare de utser. Övriga kostnader bekostnas av SIF och Vestur
Kina Larsson-Ström samordnar resan
för alla Vesturs ungdomar (Tel.
0525.23322, 070-50818).
Djarfur ungdomar! Ring Eva
Börjesson (Ordf.) 031-94 84 56

Det skall jobbas vidare med att ev.
ordna en nationell ungdomscup i Borås
2001!!!

S P O RT U T S K OT T E T

Inomhustävling 2001
Det planeras för en inomhustävling i
februari 2001 Islandshästklubben
Frigg har fått huvudansvaret att
samordna denna gemensamma
Vesturtävling på Grevagården
(Skövde).
Mer information kommer...........

Vad händer i Vestur? Kolla in http://vestur.just.nu
Djarfur Bladet #5/2000 • Sid
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Oktoberkurser

O KTOBER HAR VARIT en rolig och mycket lärorik månad med flera bra kurser. Först
ut var kursen på Dugatorp den 8-9/10.
Eysteinn kom ännu en gång från Island och
höll kurs för 12 st. förväntansfulla deltagare. Jag red Rubin och fick kämpa hårt. Det
var första gången jag red för Eysteinn, men
definitivt inte sista. Han var jättebra. AnnaKarin och Petra hade lagat
maten till oss och den åt vi
med god aptit.
Helgen därefter var det
dags för Natural Horsemanshipkurs med John Ricketts
på Anderssons gård. Om
den kursen skriver Karin
mer utförligt om.
Och så var det då dags
för Baskurs i hästkännedom.
Tidigt på lördags morgon
körde Louice och jag upp
till Stenholmen, där kursen hölls. Vi var ca
40 s t deltagare. Våran lärare var veterinär
Anna Rudbeck. Lördagen blev en lång dag
med många intressanta ämnen. Anna
började berätta om bl.a. hästens anatomi,
fysiologi, uppbyggnad av kondition, styrka
och tandvård. Dagen avslutades i stuteriets
manege, där tre försökskaniner, nej hästar
väntade på oss. Vi fick lära oss att inspektera en häst, känna på hullet jfr båda sidor
av hästen, titta på hovar, försöka leta upp
pulsen m.m. Anna pricktestade en häst för
att visa oss hur man tittar på benställningen

på hästen. Anna håller på med forskning på
gångarter och hållbarhet. Anna ”drogade”
en av hästarna så vi ordentligt kunde
inspektera tänderna. Den här hästen hade
en varg tand d v s en liten tand framför
första kindtanden, och första kindtanden
var väldigt nedsliten. Det kallas för Glatt
bett, vilket innebär att hästen med hjälp av
tungan lägger upp bettet på
tanden. Emaljen på tanden
slits ned och pulpan blir
synlig. För att undvika detta
bör man lägga bettet längre
ned i hästens mun. Ca 2
fingrar från första kindtanden. Anna rekommenderade tre-delade eller raka
bett som är snälla mot
hästens mun. Bettet skall
inte vara för tjockt och ofta
använder vi alldeles för
långa bett. Bettet i kombination med
tränset, kan orsaka skador och sår i hästen
mun och detta leder till problem vid ridning. Hästen kan få skav- och trycksår i
munslemhinnan p.g.a. ofullständig slitning
av kindtändernas emaljåsar. Det viktigaste
är att genom regelbunden kontroll av
hästens tänder förebygga att problem uppstår. En äldre häst utan större problem,
räcker det med en årlig kontroll. Det är inte
alltid nödvändigt att raspa. För ofta förekommande raspning kan istället leda till
stora problem. Kunnig personal skall

Anna rekommenderade tredelade eller
raka bett som
är snälla mot
hästens mun
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undersöka hästens mun och raspa den eller
de tänderna som orsakar problem.
Louice och jag åkte hem på kvällen trötta
men mycket nöjda. Under bilfärden hem
diskuterade vi tänder och bett, eftersom vi
tyckte detta var ett mycket intressant ämne.
På söndagen pratade vi om avmaskning,
fodermedel, näringsbehov och lite om sjukdomar. Vi avslutade med att ställa frågor till
Anna. Alla var jätte nöjda med kursen.
Louice och jag rekommenderar den varmt
till alla hästägare och blivande. Man får sig
en tankeställare, häst eller inte. Jag blev inte
riktigt avskräckt, för jag har blivit med häst
igen.
Vid tangentbordet Britta Montelius.

Islandströjor
från 800 kr
För mer info ring
Suzanne 0300-639 72
0705-851 831
STALL DALHEM, ONSALA

Vi åtar oss skoning,
raspning, inridning
och träning av
islandshästar
Ólafur Magnússon &
Sigfús Einarsson
Vi kan nås på telefon:
070-2778195 FÙSI
073-0453078 ÒLI

“Här är min häst” av Malin Andersson
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ungdomssektionen

Saluvisning
Islandshästar
Lördag 25 nov och söndag 26 nov
visas omkring 15 hästar, passande
för allt från tävlings- till familjeridning. Största delen är
norksfödda, men även från
Danmark, Sverige och Island.

Dressyrtävling
för ungdomar i
vinter.
Mer info följer.Hör gärna av er
till Suzanne Adamson med
intresseanmälan redan nu.
Tel. 0300-639 72

Visningen äger rum på LS
Islandshästar kl 11.00 - 15.00
bägge dagarna.
Vi bjuder på kaffe med dopp,
och du är välkommen även
om du bara vill prata
islandshäst med oss.
Vägbeskr: Tag av från motorvägen (E6) vid
Fjärås, fortsätt mot Shellmacken, sväng höger
och fortsätt mot Gällinge. Sväng sedan vänster
mot Förlanda och sedan höger mot Stockared,
förbi kvarnen och 1,5 km längre fr på vänster
sida. Telefon 0300.-542522

Välkomna på

Julmarknad
på Noas ark
fredagen den 1 december kl. 16-20
Djarfur Bladet #5/2000 • Sid
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“Tävlingsteam”
Seriekurs med start efter vintervilan och
fram till tävlingssäsongen 2001.
Tävlar du eller är intresserad av att börja, då är denna
seriekurs något för dig. Junior eller senior spelar ingen roll.
Kursens syfte är att bygga upp hästen (fysiskt och psykiskt)
med fokusering på tävling. Tanken med teamet är att vi skall
stötta och hjälpa varandra hela säsongen.
nstruktör är Gylfi Gardarsson.

Är du intresserad eller har frågor,
ring L.S Islandshästar tel. 0300-54 25 22.
Eller kom på informationsträffen sön. den
19 november kl 12.00

Helskodda vinteroveraller!
Vi har kommit över ett restlager av helskodda vinteroveraller (likadana som Ástund
säljer). Det finns gröna och blå
i varierande antal/storlekar.
Pris 1.600 kr
Först till kvarn gäller!
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STALL DUGATORP
Dugatorp 2299
430 33 FJÄRÅS
Thorstein & Anna-Karin
Sverrisson
Tel: 0340-65 22 23
stall.dugatorp@telia.com

Hingststationen
Välkomna till en ny betäckningssäsong våren 2001.

Nási frá Hrepphólum

Kurser vintern 2000/2001
16-17 dec. Magnús Skúlasson
20 januari Lárus Stefansson
27-28 jan. Magnús Skúlasson
10 feb.

Lárus Stefansson

Februari

Olil Amble

3 mars

Magnús Skúlasson

11 mars

L.S TÖLTEN (Tävling)

Nási är totalbedömd 8.35,
varav rid. 8.47! BLUP 121.

Saluhästar

Dessutom “Tävlingsteam” seriekurs med
fokusering på tävling.
Se annons brevid.

Ett flertal hästar till salu!
Ring för mer info!

Tillridning och träning

Dessutom:

Lárus och Gylfi tar emot hästar för
tillridning och träning året runt.

Turridning,
Ridskola

Ovalbanan

Privatlektioner,

Lös årskort eller dagskort på
vår ovalbana.
Ring för mer info!

Inackordering
Skoning

L.S Islandshästar (Lárus Stefansson)
Bräcke 3279, 430 30 Frillesås
Telefon 0300-54 25 22 • Fax 0300-54 23 70

Hubertus på Skogsgärde
I rävracet höll båda systrarna Sporrsäter i räven, den
ena lite stadigare än den andra. Några racande rullande
ner i gräset men annars gick allt lugnt och fint till.
R          eller skurar löd väderleksrapporten lördagsmorgonen den 4 november när jag iförd rejäla regnkläder mötte
mina stallkompisar på Klevsvik för vidare
färd mot Skogsgärde och årets Hubertusritt.
Med hjälp av morötter lyckades jag
muta in min häst Litur i transporten.
Louices Fidla stod redan därinne och väntade. De övriga klevsvikarna skulle hyra
hästar. Två timmar senare var vi framme på
stallplan där de flesta ekipagen, närmare 30
stycken, redan var klara för avfärd. Skogsgärde-
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värdarna Ulrica och Björn tog emot oss och
lotsade oss vidare till paddocken där det
serverades en kryddoftande god gammeldanskliknande hutt och vi skålade för god
jaktlycka. Det regnade inte men jag behöll
ändå regnkläderna på för säkerhets skull.
På fina grus- och skogsvägar förbi en
över sjuhundra år gammal ek genom ett
böjande vackert landskap med omväxlande
hagar och skog startade vi ganska försiktigt
med mest skritt och tölt. Litur dansade lite
i sidled när vi red förbi en flock skuttande

får. Annars gick allt lugnt till,
det tas revansch. Några hundra
åtminstone tills vi kom fram
meter bort på skogsvägen hade
till lunchplatsen. Vi red två
man byggt en port där räven
och två i bredd och hann
hängde i ett snöre. Vi skultill och med lära känna
le starta två och två och
nya trevliga islandshästden som fick tag i räven
människor lite grand.
kvalificerade sig vidare
Mitt i skogen,
till final. De som inte
närmare bestämt vid
var så sugna på att
Schoug´s loge, släpprida så fort avstod
te Ulrica fältet fritt.
eller lånade ut hästen
Nu gällde det att
till någon åskådare.
hitta räven. Precis
Ulrika Persson som
när jag fått stopp på
egentligen hade för
Litur och skulle
mycket hosta för att
börja leta på allvar
rida hoppade in på
skreks det: Räven är
lånad häst och utmahittad! Den är redan
nade mig. Jag fick bra
hittad!
fart på Litur och vi låg
Lars-Erik Sporrsäter
lite före Ulrika men precis
var den lycklige vinnaren.
framme vid räven var vi jämKarl-Erik - årets
Han påstod att det hade gått
sides. Jag var ändå helt inriktad
Hubertusvinnare.
så snabbt och lätt eftersom han
på att rycka räven men jag fick inte
faktiskt hade kännedom om var rävar
tag ordentligt utan kände bara hur den
brukar hålla till. Vi andra letade väl strök genom handen när jag red förbi.
förmodligen mer planlöst. Men hoppet var Ulrika lyckades också missa den men hon
inte ute. Efter lunch skulle även vi få chans vände snabbt tillbaka hästen och lyckades
att skaffa oss en trofé.
greppa bytet.
Vid lunchplatsen hade en del bilburna
Någon häst ville snabbt tillbaks till
åskådare tillslutit. De hade bl. a. ordnat flocken och lämnade banan före start så
lunch till hästarna genom att stängsla in häftigt att ryttaren rullade ner i gräset men
hagar med gröngräs. Vädret blev bara hon kom upp igen och lyckades greppa
bättre och nu tittade solen fram.
räven före sin motståndare.
Köttbullar i gräddsås, potatismos,
I finalen blev det strid på kniven.
lingon och inlagd gurka avnjöts i lugn och Systrarna Sporrsäter red i särklass snabbast
ro i den gemytligt rustika miljön på logen. mot varandra och det var Ulrica som red
Där fanns till och med en bar om någon därifrån med räven, men de hade tydligen
skulle vilja handla något extra.
händerna på den båda två. Louice säger att
Mätta och belåtna var både vi och hon höll i den först men Ulrica drog också
hästarna redo för nya strapatser. Nu skulle tag i den och fick den med sig. Själv stod

Djarfur Bladet #5/2000 • Sid
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På kvällen var det fest på Fegens vandrarhem, där det bjöds på
god mat och dryck. Flertalet av gästerna sov över.

jag vid rävporten och skulle fotografera men
allt gick så snabbt så jag hann varken få
någon bild eller se exakt hur det hela gick
till.
Ritten tillbaks till stallet gick i lagom
lugnt tempo. Jag hade äntligen vågat
knäppa upp min regnjacka. På sista grusvägen började skymningen att sänka sig
över oss. Det var vindstilla, molnen skiftade
i rosa och sjön låg spegelblank där vi töltade förbi i slöjor av dimma. Det var verkligen en härlig tur. Precis när vi kommit fram
och fått in hästarna i stallet började det att
regna.

ADVOKATBYRÅN
Madeleine Hüttner
AVTALSRÄTT-KÖPRÄTT
Speciell inriktning på hästjuridik

SKADESTÅNDSFRÅGOR I
SAMBAND MED
HÄSTSKADOR
Även arrende- o fastighetsrätt,
brottsmål och trafikmål

Tel 031-13 89 98
Kyrkogatan 22, 411 15 Göteborg
E-post: madeleine-h@swipnet.se

Av Lotta Holmberg Storm
RÄTTSSKYDD och RÄTTSHJÄLP
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Gylfi
Gardarsson
finns nu i Sverige och erbjuder

Gylfi och Vals frá Gørdum, 4:a i
femgång på Nordiska på Häringe.

Inridning av unghästar
Tillridning
Träning och visning av avelshästar
Privatlektioner
Kursverksamhet
Skoning
Nås på mobiltelefon 0730-41 23 56
eller via L.S. Islandshästar
0300-54 25 22
Sid 18 • Djarfur Bladet #5/2000

En berättelse om
Spatt-Skjónis vidare öden…
I         oktober var det dags igen för
ett återbesök hos Ale Djurklinik för att se
hur Skjónis spatt utvecklat sig. Efter en ny
röntgenkontroll var frustrationen total,
ingenting hade hänt på 9 månader det var
som att se kopior av exakt samma röntgenbilder.
Lotta konstaterade att nu var det dags
att bestämma sig för att prova operation
eller att döma ut honom. För att få andra
synpunkt på operation eller ej skickades
plåtarna till Skara Djurklinik, veterinär
Roland Werner för att han skulle
kunna ge en bedömning.
Det var en ångestfylld vecka,
samtidigt som jag ville ge Skjóni alla
chanser att bli bra så ville jag inte
utsätta honom för en operation som
enligt vad man hört var mycket
smärtsam. På fredagen var det dags
att ringa vet. Werner, han hade då
ännu inte sett Skjónis plåtar och
kunde inte ge en specifik rekommendation men kunde berätta att man
bytt operationsmetod. Istället för den
gamla metoden som bl.a. var mycket
smärtsam för hästen, opererade man
nu enligt en ny metod som innebar
minimal smärta för hästen – nackdelen var att konvalescensen efteråt
var längre. Generellt ca. 50% chans
att hästen skulle bli bra efter operationen.
Efter måndagens samtal med vet.
Werner, som efter att ha sett Skjónis
Sid 20 • Djarfur Bladet #5/2000

plåtar bedömde chansen att han skulle bli
bra till ca. 60% och definitivt rekommenderade en operation, blev beslutet ganska
lätt. Skjóni får 1 års respit till med ganska
goda chanser att bli bra och skulle det sen
inte fungera så har jag i alla fall försökt allt!
Måndagen den 30 oktober var Dagen
D och han skulle vara på plats i Skara senast
11.00 för operation senare samma dag.
Kom hem sent natten innan efter en weekend i Paris (mycket trevligt) med en begynnande dunderförkylning (mindre trevligt).

Skjoni och Ulrika i sjukhusboxen.

Stygnen efter operationen.

Vaknade tidigt och konstaterade att om det
gällt arbetet så hade jag inte förflyttat mig
ur sängen men nu gällde det ju Skjóni och
då alla jobbade och jag själv skulle köra
upp så var det bara att trycka i sig ett gäng
Alvedon mot febern och sen sätta igång.
Eftersom min Jetta krånglade på morgonen fick Johan ta våran ”transportbil” till
jobbet och själv fick jag låna mamma och
pappas Ford Scorpio. När jag kommit så
långt som strax efter Liseberg så small det
bara till och vindrutetorkarna slutade att
fungera, kul… I värsta rusningstrafik var
det bara att ta sig av motorvägen och till
närmaste mack (vid Ullevi) eftersom tanken
att köra 15 mil till utan att se något inte var
så lockande. Om någon undrar så var det
denna dag vi hade storm och nytt regnrekord här på västkusten.
Min förhoppning att det ”bara” var säkringen visade sig felaktig, det var ett stag
som gått av och verkstadsbesök var nödvändigt. Tack och lov för mobiltelefoner!!!

Efter ett antal desperata telefonsamtal till
olika personer så släppte min snälle far allt
på jobbet och körde in till mig vid Ullevi.
Skjóni lastades av (döläbbigt alltså, här
var snöleoparderna stora och i flock) och
transporten flyttades över till pappas bil.
Skjóni hade mycket bråttom på igen. Sen
var det full speed upp till Skara och till sist
var vi framme endast en 1 timma försenade,
Skjóni lastades av och överlämnades i hästskötarnas vård. De skrattade gott åt hans
fnysanden och uppblåsta gång när han fick
se icke förklädda snöleoparder som fyllde
hela den box han skulle in i, efter lite övertalning så gick han till sist med på att det
var strimlat tidningspapper och att det med
största trolighet inte skulle hugga honom i
hasorna.
Sen var det bara att vända hemåt för att
avvakta. Telefonsamtalet att operationen
gått bra och att han vaknat upp ur narkosen
var ett av de klart trevligaste under denna
veckan.
På fredagen var det dags att hämta hem
Skjóni igen och då jag fortfarande var en
smula darrig efter att ha legat i sängen med
feber hela veckan tog Christian ledigt för att
följa med upp. Det var härligt att se min
pålle igen och han stödde nu på benet (som
var vackert bandagerat i chockgrönt) minst
lika bra som innan operationen. Efter
instruktioner från en sjukvårdare om hur
man skulle lägga om bandaget (var 4:e dag
om det satt kvar på plats) så begav vi oss
hemåt.
Så nu lägger vi om bandaget varje
dag…. och ser fram emot nästa helg då
stygnen ska tas. Sen blir det hagvila istället
för den väldigt tråkiga boxvilan. Fast det är
klart – Skjóni är expert på att se ut som om
det är väldigt synd om honom så att han
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Skisser ur operationshandboken

kan få lite hö av alla som passerar och eftersom vi är ganska många i vårt stall nu så är
det nog ganska OK ändå!
Tanken var att jag skulle skriva och
berätta lite om den nya metoden så därför
bad jag vet. Nicolai Jansson (som var den
som opererade) om att få lite information
om den. Det fick jag, problemet är bara att
det var 5 sidor späckade med detaljer om
hur operationen går till - på engelska med
många benämningar som jag inte hittade
ens i mitt tekniska lexikon – till sist gav jag
upp någonstans på sida två.
I korthet kan man i alla fall säga att
metoden innebär att man borrar tre hål i
hasbenet, detta ska sedan påskynda/öka
chansen till en god sammanväxning.
Hästens ben ska vara stasat (hårt lindat)
under de första 12 dagarna men därefter
kan den gå i hagen som vanligt. Den som
skulle vilja läsa mer om metoden är hjärtligt
välkommen att låna mina papper.
Nu håller vi bara tummarna att detta
ska lyckas och målet är isåfall att komma
igång med ridningen någon gång i vår.
Vid tangentbordet
Ulrika

Välkomna på glögg och pepparkakor
i vårt nypyntade stall.
Söndagen den 10 december kl.14-16.
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STUTERI

TENHOLMEN

Familjen Ljungqvist
0322 - 714 50
fax 710 69

• inridning • träning •
• uteritter • ridläger •
• hingststation •
• ridskola • hästmassage •
• uppfödning •
• hästar till salu •
• ridutrustning •
Är Du intresserad av
närmare
upplysningar ?
Beställ våra prospekt:
• Årsprogrammet
med alla priser och tider
• Hingststationen
med 2000 års hingstar
•Utrustning
Butik med kvalitétutrustning för islandshäst
•Ridskolan
Tider, priser och grupper
Vi skickar dem gärna till Dig !

välkommen att
ringa oss !
eller besök oss
på internet:

www.stenholmen.se

Sadel
&
utrustnings
specialist
Hos oss har Du möjlighet att få professionell
hjälp att prova ut den utrustning som passar
Din Häst. På Stenholmen finns examinerade
islandshästinstruktörer och kunskap om hästens anatomi.

Vi säljer de ledande
sadelmärkena

• Bennis Harmony
• Stübben
• Nordica
• Skagfjord island
Hos oss hittar Du också:
Nordica träns, Stübben träns, Harmony
träns, tyglar, stort sortiment av bett och
boots, stångbett, stigbyglar, Vegebom hästsalva, Boetts täcken Equikräm, gel-pad mm

Vi erbjuder 12
månaders
räntefri
avbetalning
via handelsbanken finans

Problemet är inte problemet
Kurs i Natural Horsemanship med John Ricketts
Helgen 14-15 Oktober var vi ett knappt 20-tal Djarfuriter som samlades på
Anderssons Gård för att gå en kurs i Natural Horsemanship med John Ricketts. Det
blev en helg där självklarheterna fullkomligen haglade runt huvudet! Det här är en
sammanställning av mina anteckningar, med lite extra kommentarer. Det som står
här är min uppfattning av vad John sa, inte en guide i Natural Horsemanship.
Av Karin Andersson

L

ördagen började med ett par tre timmars "Föreläsning", eller kanske
snarare samtal. John ställer mycket frågor,
han vill att man skall börja tänka själv. Han
ställer en fråga, får ett svar, säger "yeah,
and?"... Tänk lite till, betyder det. Han
säger också att det finns inga dumma frågor.
Kan en fråga tänkas, kan den också ställas
öppet.
Johns definition av Natural Horsemanship (hädanefter förkortat NH) är "bästa
resultat utan slit och drag (wear and tear)".
Man måste först och främst veta vad man
vill. Hästen är din elev, du dess lärare. En
"vild" elev har troligen haft en dålig lärare.
Först måste man sätta upp sina egna
grundregler. Vad accepterar JAG, vad
accepterar JAG inte. Grundreglerna är dina
egna. Skriv gärna ner dem, det ger en annan
syn på dem. Det är en sak att tänka dem, en
helt annan att skriva ner dem och läsa dem.
Att skriva och läsa gör dem mer påtagliga.
Exempel på grundregler kan vara:
• Stanna
• Knuffas inte
• Lyhörd på mig
• Stå inte på mina fötter
• Gå in i transporten
• Spring inte av transporten
• Stå still i olika situationer
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John med försökskaninen Albina.

• Acceptera gångart och tempo
• Koncentrera sig på ryttaren
Man måste acceptera att man gör misstag
både en och tre gånger när man håller på
och arbetar med hästen. Men man får inte

lov att göra om samma misstag en massa
gånger! Då är det dags att skärpa sig, ge sig
själv en knäpp på näsan.

> Hästen reagerar -> Jag blir rädd och slutar
-> Hästen vinner - Därför att JAG TÄNKER
INTE EFTER!

Tänk efter innan du handlar!
Vi har en förmåga att stänga av hjärnan och
kolla för mycket på hästen - idag verkar han
vara på dåligt humör. Han är nog trött idag,
osv...
John Ricketts' grundregler:
• Hästen får inte röra mig. Han är
större,starkare, tyngre, snabbare...
• Starta på kommando
• Stanna på kommando

Hästens instinkter
Hästen har följande grundinstinkter (minst):
• Flyktinstinkt
• Flockinstinkt
• Socialt beteende/uppförandekod
• Gå emot tryck
• Rangordning - en ledare
• Äta (14-17 h/dygn)
• Överlevnad - den vill inte dö
• Fortplantning ("footstamping" :-))

Med hästar är det antingen svart eller vitt. I
gråzonen uppstår missförstånd. Alltså - var
tydlig! Gör bara en sak i taget!
Om man inte accepterar ett visst beteende från hästen måste man klargöra det för
honom. Gör det oönskade beteendet obekvämt.
Vi testar inte hästens gränser. Vi upptäcker dem först när hästen hamnar i en
stressad situation och hästen blir självdestruktiv.
"Mycket vilja" = "Mycket rädd"? Vad
driver hästen framåt? Vilja eller rädsla?

Alla hästar har olika starka instinkter.
När hästen blir rädd reagerar den på
något av följande sätt, ibland alla tre i tur
och ordning:
1. Springer för livet (flyr)
2. Blir aggressiv (sparka, bocka)
3. Fryser fast

Problemet är inte problemet
Exempel: Hästen vill inte gå på transporten.
Problemet är dock inte transporten i sig, utan
att hästen är rädd. Det är nästan alltid det
som är grundproblemet - att hästen är rädd.
Det enda sättet att få hästen att sluta vara
rädd är att träna. Träna konsekvent, byt inte
metod. Att förstärka sina signaler (t ex genom
att smacka) är att förändra metoden! En medveten förändring måste tränas stegvis. Vi lär
hästen dåliga vanor. Varför? Därför att:
Jag tänker inte efter -> Jag gör något dumt -

Islandshästar reagerar oftast med ettan eller
trean. Om man pressar en rädd häst som
fryst fast kan hästen lägga sig ner. Han
spelar död! När han reser sig går det FORT,
då försöker han troligtvis fly. Detta beteende är mycket vanligt bland travhästar...
En häst som fryser fast är oftare rädd än
tjurig (98 ggr av 100).
En häst som flyr har bara en tanke i
huvudet - att fly från en hemsk situation.
Den kan inte se konsekvenserna av sitt
handlande.
En häst orkar inte både vara rädd och
springa fort under någon längre tid. Fysisk
storlek är inte viktigt för en ledare i flocken,
mod är viktigare. Jfr "den lilla ponnyn som
bestämmer över den stora hästen".
Hästar vill inte skiljas från flocken, det är
Djarfur Bladet #5/2000 • Sid

27

ett utsatt läge (jfr zebror på savannen). I
många situationer ber vi hästen vara ensam!
I stallet, i paddocken, i transporten... De
måste dock få lov att träna på att vara
ensamma. Det bästa stället att börja träna
på är i stallet, där är det säkrast.
Hästar är lata. De gör det som är enklast
för dem - om de får.
85% av alla hästar äter för mycket och
jobbar för lite, för vi är alldeles för snälla!
Kännetecken på en bra ledare:
• Ställer rimliga krav
• Konsekvent
• Berömmer när hästen gör rätt
• Bestraffar vid rätt tillfälle
Vilka är oftast ledare i flocken? Äldre ston!
Ni andra kan tro vad ni vill...

Träning
Gör aldrig något som du inte klarar av.
Misslyckas man har man bara lärt hästen en
dålig vana - och det går fort!
Börja i liten skala, det gäller även storleken på paddocken!
Gör inget som inte är meningsfullt. Det
är ingen idé att sitta upp på en häst som
ändå bara kastar av en. I det läget får man
gå några steg tillbaka, eller börja från början
(på marken).
Hade hästarna varit lejon i stället hade vi
haft ett helt annat förhållningssätt när vi
tränar dem. Eftersom hästen är läraktig har
vi mindre respekt. Man kan inte förvänta
sig att hästen skall göra något jag inte har
tränat den för. Det gäller allt, transporter,
trafik, i stallet osv.

Rúbin ville först inte bli lastad. Dag två går han själv på transporten.
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Kan jag acceptera ett visst beteende hos
hästen, t ex att den är känslig för plötsliga
rörelser, behöver jag inte träna bort det.
Var noga vid träning, all träning skall ske
under ordnade och kontrollerade former.
Om jag utsätter hästen för en situation och
tappar kontrollen förlorar jag hans förtroende!
Grundregler för träning:
1. Jag skall överleva oskadd
2. Hästen skall överleva oskadd
Jag måste vara förberedd! Hästen måste
kunna lita på mig, och lyssna på mig. Gör
han det klarar man "allt". En simulerad
situation lär hästen rätt beteende i stressade
situationer.
Intressant fråga: Skall man rida en häst
man inte känner??? Johns svar: Med en ny
bil provar man bromsarna innan man kör i
140... John arbetar alltid hästen från
marken innan han rider den. Han säger att
hästar ljuger inte, men deras ägare har en
förmåga att överdriva sanningen. "Han är
jättesnäll, men han tycker inte om när
man..."
John använder inte godis vid träning.
Det funkar ändå inte när det är en massa
mat ute i naturen...
Vi människor är problemorienterade. Vi
söker förklaringar på varför hästen reagerar
som vi gör. "Han fick en hästsko i huvudet
för 10 år sedan, därför är han rädd för att
bli skodd. I nästa andetag: Den dumme
jäkeln, han kommer inte ihåg vad jag lärde
honom igår..." Inte katten vet hästen att det
var en hästsko han fick i huvudet...
Det är lätt att flytta sina referensramar. Vad
är "normalt"? Är det normalt att en galoppör/
travhäst inte går att stanna? Är det normalt
att en dressyrhäst inte går att rida ute? Är
det normalt med en hopphäst som kastar

sig genom hinder?
Att reagera är tillåtet, så länge det är en
säker reaktion. Att agera är emellertid inte
tillåtet (för hästen). Exempel: rycker till vid
ljud (tillåtet), försöker sticka vid ljud (inte
tillåtet). Målsättningen är att hästen inte
skall uppföra sig som en häst när han blir
rädd. Träna bort skälen!
När man tränar måste man börja från
grunden, och klara av en nivå i taget. Alla
hästar är olika. Det som funkar på en häst
kanske inte funkar på nästa, det kanske är
för hög nivå för den.
Innan man börjar träna "fart" skall hästen
kunna manövreras lugnt och stilla från
marken. Man skall också kunna beröra hästen över hela kroppen.
Träningsplan:
1. Tänk
2. Få hästen att förstå
3. Träna
Hästar är inte långsinta. Det som hände
nyss är snart glömt.
Utrustning
Kunskap och eftertanke tränar hästen - inte
utrustningen i sig. John Ricketts använder
sig av ett rep, ca 8 m långt, och, om det
behövs, en repgrimma. Repet är av typen
seglarrep. Ju tyngre repet är, desto mer
"kraft" är det i det. Har man en "för lätt"
lina kan man knyta det i grimman med en
stump hängande, det förstärker effekten.
John använder ingen form av hakar, han
knyter (pålstek?).
Försvara sig?
Hästar slåss sällan, för de vill inte bli skadade. En skada är ett hot mot överlevnaden.
Hästar vill inte dö. Dock, har hästen skäl
nog övervinns instinkten att inte dö.
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Fortplantning
Hingsten har två uppgifter i flocken försvar och fortplantning. När man kastrerar hingsten tar man inte bort instinkterna,
det minskar bara driften.

Trafik
Hästen behöver tränas för trafik, det gäller
allt jag vill att han skall göra. Man måste lära
hästen att fortsätta framåt även om han blir
rädd.

Rangordning
För att få hästen att lita på mig måste jag ta
honom genom en "farlig" situation utan att
skada eller döda honom.

Grundövningar
GÅ BAKÅT

Transport
Hästar som har bråttom av transporten
gillar inte att backa på rampen. Man måste
träna den att gå lugnt och stilla.
Träna inte bara att gå på, och sedan
stänga lucka och köra iväg. Då lär den sig
snart att så snart rampen fälls ner så skall
han gå av. Fäll istället ner rampen, upp igen,
ner igen, av med hästen, på med hästen, osv.
Fast inte när man är på väg till tävling och
har bråttom, då skall det vara klart!
Rädda hästar äter inte. Är hönätet orört
vid framkomsten?
Hållpunkter:
• Använd en lång lina!
• Träna hästen att stå still i transporten utan
att den är bunden och rampen uppfälld.
• Bind inte hästen innan rampen är
uppfälld!
• Träna störningsmoment utanför och
bakom.
• Vid urlastning - börja med att lossa
hästen.
• Träna att dra i svansen för att signalera
ut (detta är början till att kunna lasta/
lasta ur ensam)
• Använd hönät som sitter hyfsat högt!
Hästen får aldrig få in huvudet under
bommen!
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Syfte:
• Att få hästen bort från mig om
något händer
• En långsam rörelse
• Grund till att skapa kontakt
• Psykologiskt - jag får kontroll över
hästens kropp
Målsättning:
Att få hästen att backa så mycket som jag
vill. En liten reaktion i början är en start.
Repet skall gunga kontinuerligt, långsamt i
början, fortare tills reaktionen kommer.
Mycket viktigt att sluta direkt när hästen
gör rätt, även om han bara tar ett litet steg.
Ju längre ifrån mig hästen kommer, desto
större chans för honom att "ge sig av".
Viktigt är att ha ett tillräckligt långt rep!
Om hästen springer iväg, ge först efter ett
par steg, när hästen slappnar av "rycker"
man tillbaka honom. Detta för att få
honom i obalans och återfå övertaget.
Islandshästar och Nordsvenskar är extra
svåra, de låser sig i nacken. Islandshästar är
dessutom snabba och atletiska...
KOMMA FRAMÅT
Drag hästen emot dig. Här är det ingen idé
att segdra. Om hästen inte kommer kan man
antingen göra det obekvämt för honom
(rycka i linan), eller behålla linan spänd och
börja gå runt honom. När man närmar sig
hästens sida/bakdel vill han röra sig framåt.
Kroppsavstånd - lär hästen hur nära han

får gå dig! Kommer han för nära - backa
honom!
Lär hästen att inte flytta undan huvudet
när man berör honom. Stryk i pannan.
Det är viktigt att man har hästen rak. Han
skall backa rakt, komma fram rakt. Korrigera
genom att dra honom åt höger eller vänster så
att han hamnar rakt mot dig.
NÄSTA STEG ÄR FARTKONTROLL
Man kan lära hästen flera olika kommandon
för samma sak. Olika kommandon kan
användas för olika situationer, t ex var jag
står i förhållande till hästen.
När man arbetar med hästen gäller det att
tolka dess signaler rätt. Att han står still betyder inte att han har slappnat av! Sluta vid rätt
tillfälle, d v s när hästen accepterat övningen
och slappnat av åtminstone till en del.
I den här typen av träning är det ingen
skillnad på unga och gamla hästar.
HÖGER/VÄNSTER
Visa riktning med den arm/hand som är närmast hästens huvud (håller närmast repet
närmast grimman), flytta dig bakåt tills hästen börjar röra sig. Ungefär som longering.
Detta kan man använda sig om hästen inte
vill gå framåt. Viktigt: böj hästen inåt, se till
att han går framåt! Utåt bakåt är en flyktväg,
där förlorar man kontrollen!
PÅVERKANZONER
Man kan dela inhästen i tre zoner, framdel,
mitten, bakdel. Man påverkar hästen på följande sätt:
• Framdelen: Broms, stopp (beroende på
var jag står)
• Mitten: ut (från mig)
• Bakdel: framåt

RESULTATET
En häst som tar två dagar på sig att lära något
nytt i stället för två timmar är inte en sämre
häst. Det är resultatet i sig som räknas, inte
hur lång tid det tog att nå dit.
MÅL
Man kan inte starta med slutmålet. Man
måste börja från grunden med grundarbetet.
Målet är inte att träna bort en reaktion,
utan att få en säker reaktion.
TRICK
Vi lär hunden att rulla, varför inte prova
med hästen?
Inkallning: Börja träna med rep, lär in ett
kommando.
Lägga sig:
• Först måste hästen kunna backa på
kommando.
• Lär den lyfta benet, t ex genom att lägga
ett grimskaft runt och lyfta upp det.
• Backa den med lyft ben tills den står på
knä (bugar).
• För att få den att lägga sig, vrid den åt
den sida som det utsträckta frambenet är.
Alla trick måste tränas stegvis. Hästen måste
kunna särskilja momenten.
Litteratur
Det finns en mängd litteratur i ämnet NH,
t ex Pat Parelli, Monty Roberts m fl. Dock
rekommenderade John den här boken:
Robert Miller: Imprint training of the
Newborn Foal. Läs om boken på webben:
http://www.premierpub.com/books/inprin
t/a_imprnt.htm
Detta var en redogörelse för teoridelen.
Det var egentligen en ganska liten del av
kursen, den mesta tiden gick åt till övningar!
Den första hästen John arbetade med var
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Ingela Rindes häst Albina. Albina är ett
sjuårigt (?) sto som kom från Island förra
året. Då var hon troligtvis inte mycket
hanterad, och ganska skygg.
John körde alla grundövningarna med
henne, backa, kom framåt, gå runt i volt. I
alla övningarna kunde man tydligt se att
Albina var mycket rädd. När John stod
bredvid henne "lutade" hon sig åt andra
hållet, från honom! Men han tyckte ändå
att hon "kom ner" fort, dvs hon lugnade
ner sig så fort hon förstod vad han ville att
hon skulle göra.
Nästa övningsobjekt var Nisses Rubin.
Problemet med Rubin är att han är "något"
svår att få in i transporten.
Rubin verkar, vid första påseende, vara en
tuff och fräck häst. John gjorde de första
grunderna med honom. Det krävdes ganska stora rörelser i repet för att få honom att
backa. När han skulle gå framåt ville han
inte alls, utan gick i försvarsställning. Men
när John började arbeta från sidan av hästen
avslöjade han sig. Under den tuffa ytan är
även Rubin en rädd häst.
Det krävdes en del arbete att få Rubin att
ens komma i närheten av transporten.
Första gången han leddes mot rampen
planterade han mycket bestämt alla fyra
hovarna i marken. John lurade honom lite
genom att låta honom gå runt på volten tills
han kom närmre. Att behöva springa på en
liten volt kan till slut bli ganska jobbigt, och
alternativet att stå still på transporten får
helt plötsligt en ny lockelse för hästen...
Efter upprepade rundor på gick Rubin lite
längre upp på rampen för varje gång John
försökte. Och för varje gång Rubin gick upp
på rampen utan att dö blev han lite modigare. Till slut gick han in i transporten.
Nästa dag fortsatte John att arbeta med
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Rubin. Målet var att få honom att kliva in i
transporten själv! Han hade fortfarande
mycket motstånd kvar, men tillslut gick
det. Och nu var det Nisses tur att försöka
lasta sin häst. Nisse gjorde oss tjänsten att
demonstrera alla nybörjarfel på en gång.
Han gav hästen en massa signaler på en
gång, ökade svårighetsgraden för snabbt
(oavsiktligt, mittväggen stod i mitten i stället för skjuten åt sidan som den varit vid
tidigare övingar, reagerade för långsamt när
Rubin började backa iväg osv. Men till slut
gick det! Och nu gäller det för Nisse att
fortsätta träna. Vågar man gissa att det
snart kommer att finnas en transport på
Anderssons Gård?
Förutom Albina och Rubin jobbade John
även med Addi och Fengur. Titti fick visa
det hon tränat på med Addi, t ex att flaxa
och hoppa upp och ner bredvid hästen.
Men Tittis hopp och flax var betydligt snällare än Johns, så det finns lite kvar att jobba
med... Både Addi och Fengur hade naturligtvis en bra dag, och klev på transporten
utan att tveka, så det var inte så spännande.
Sammanfattningsvis så var detta två
mycket givande dagar. Man fick ett helt
nytt hästtänk (jag fick det iallafall). Vill
man ha en häst som är lugn och stabil i alla
lägen måste man också träna den till det!
Anderssons Gård är ett ypperligt ställe att
vara på kurs på. Fina lokaler, god mat och
vacker omgivning. På söndagseftemiddagen
kunde Lisbeth och Nisse till och med bjuda
på en blek sol! Vi som var med tackar och
bockar.

JUST NU, många fina hästar till salu!

Ring för mer info!

Ridskola & privatlektioner • Inackordering
Tillridning • Kurser för kända tränare
Hästar till salu • Försäljning av Boett’s täcken
Ástundåterförsäljare sadlar, träns, boots m m till din islandshäst

Nathalie Andersson, Hanhals, Kungsbacka
Tel 0300-159 86 eller 0707-760 737

Isländsk norrman
nyfiken på Sverige
7 norska mästerskapsguld, 7 silver och 5 brons.
Dessutom på olika hästar och i samtliga grenar räcker tillräckligt
för att man skall bli nyfiken på vem Gylfi Gardarsson är.

G

ylfi föddes 1955 i en liten by
utanför Reykjavik. I familjen
fanns ingen hästtradition men det
hindrade inte Gylfi från att i tidig
ålder bli hästintresserad. Loven tillbingades på närliggande hästgårdar
(enligt Gylfi lades där grunden till
kommande framgångar - den bästa
av skolor!). När kompisarna vid
lämplig ålder önskade sig moped
önskade sig Gylfi en häst. Så vid 13
års ålder fick han sin första häst. En
oinriden unghäst som visade sig ha
svårt för det där med tölt. Men trava
det kunde han, och fort! Gylfi ställde
upp i travlöp och lyckades till och
med spräcka det dåvarande isländska
rekordet på 800 m. Efter det var det
inga problem att sälja hästen och
köpa en ny unghäst. Det var början
på många års aktivt tävlande och
hästarna avlöste varandra och blev fler.
Flytt till Norge
När Gylfi blev äldre dog intresset för tävling ut.
Istället utbildade han sig till rörläggare och drog
till sjöss. Självklart fanns där alltid en och annan
häst för avel kvar på Island men det fanns annat
som lockade. Nyfikenheten tog honom 1987 till
Norge och arbete på oljeplattform i Nordsjön.
Sugen på tävling igen
1991 beslutade sig Gylfi för att ta över två av
sina hästar från den egna aveln till Norge. Den
ena var stoet Stella som bedömdes i klass 1 och
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Gylfi Gardarsson
senare såldes till Sverige. Detta blev vändningen
för Gylfi som blev sugen på att ta upp tävlandet
igen. 1992 gjorde han en seriös satsning och
1993 blev han för första gången uttagen i
det norska landslaget. Sedan dess har han varit
uttagen varje år (med undantag från 1997).
Största framgången internationellt kom i år med
en tredje plats i femgång på Nordiska med nya
hästen Hvati frá Hrappsstødum. En häst som
Gylfi förövrigt tror mycket på för framtiden och
kommer att behålla ett tag.
På frågan om femgångshästar är de “bästa”
hästarna svarar Gylfi att kraven på en bra femgångshäst idag är mycket höga. Hästarna måste
hålla mycket hög standard i samtliga gångarter.

Men eftersom han själv tävlat både fem- och
fyrgångare i alla tänkbara grenar så tycker han
att de alla har sina kvaliteter och alla grenar är
roliga att tävla i.
Nyfiken på Sverige
Att leva på islandshästar i Norge är svårt. Inte
nog med att marknaden är mindre, även
avstånden gör det besvärligt. Gylfi är utbildad
ridinstruktör på Bordinglund Hästskola i
Danmark. Han har haft en del elever i Norge
som det gått mycket bra för. Han berättar
särskilt om en kille som började rida för honom
för drygt två år sedan. Han vann guld i juniorfyrgång på NM tidigare iår. Gylfi beskriver det
som en av de största segrarna för honom själv.
Inte ens ett eget guld hade nog slagit den känslan!
Genom sin gode vän Magnús Skúlasson blev
Gylfi informerad om den svenska marknaden
och påhejad att söka sig hit. Så när Lárus
Stefansson behövde hjälp i sin verksamhet så tog
Gylfi chansen och kom hit. Han har tänkt att
testa i först 6 månader (har tagit tjänstledigt från

arbetet som teknisk chef i Norge), men om
intresset och underlaget finns så kan det tänkas
bli mycket längre. Gylfis mål är att kunna
blanda träning av hästar (inridning, tillridning
och träning av såväl avels-, tävlings som vanliga
ridhästar) med utbildning i form av lektioner
och kurser.
Hans egen tävlingshäst Hvati, som för tillfället har vinterlov i Norge, kommer att komma
hit vad det lider. Så till våren kommer konkurrensen att skärpas ytterligare på de svenska
tävlingsbanorna. Det närmsta målet är att ta sig
till SM. Och på frågan om det kommer att bli
något VM för ekipaget svarar Gylfi att den enda
chansen komma dit är genom att bli uttagen i
det isländska landslaget. Och det i konkurrens
med kanske 60-70 andra duktiga ekipage
utspridda över världen och på Island. Men man
skall aldrig säga aldrig. Det skall i vilket fall som
helst bli mycket intressant att följa Gylfi på hans
framfart i Sverige.
Eva Lind

Skogsgärde
Islandshästar
id Islandshäst i de vackra skogarna i Hallands inland. Vi har turridning från 2 1/2-timme med fika till 3-dagar med övernattning.
Ridskolan fortsätter under hösten för både barn och vuxna. Om du har
egen häst och vill ha omväxling från dina vanliga ridvägar är du mycket
välkommen att följa med på turridning hos oss med din egna islandshäst.

R

Ring för mer info och bokningar!
Ulrica Sporrsäter & Björn Svensson, tel 0346-610 14

Vår hemsida är uppdaterad, besök den på
http://come.to/skogsgarde

Hundutställning i Stall Klevsvik
– ett tillfälle för rosettjägare

Länge trodde jag att den idealiska sporten för
en rosettsportutövare var ridningen. Gärna då
i små klasser. De senaste årens F1 och T2 på
KM har ju så gott som garanterat rosett, liksom den kända Djarfur-grenen tvågång.
Djarfurs kvällstävlingar och hopptävlingar
har också varit säkra kort.
Men en söndag i Stall Klevsvik i slutet av
augusti övertygade mig om att det kanske
finns bättre rosettsporter än ridning.
Åtminstone för dem som vill ha MÅNGA
rosetter, STORA rosetter och FÄRGGLADA
rosetter.
Redan i början av sommaren informerades
vi som har häst i Stall Klevsvik om att Ingvar
och Berit tillsammans med rasklubben Norsk
Buhundsringen skulle anordna en Drive-in
utställning öppen för alla hundraser. Kunde
vi möjligen tänka oss att arrangera barnridning? Visst, det kunde vi. Och rida vår kadrilj, som vi ju ändå kunde i sömnen vid det
här laget? Det kunde vi förstås också. Jag
bestämde mig dessutom för att för första
gången (i både mitt och hundens liv) utsätta
min cairnterrier Linus för utställningens
vedermödor.
Så kom då söndagen den 27 augusti.
Gräsplanen framför stallet var klippt, Berit
sålde, med risk för att bli uppäten av getingar, kaffe, sockerdricka och diverse tilltugg och
hundar av olika raser och olika grad av upp-

Bilder: Eva Lind & Tina Widén

Det finns olika typer av sporter. Bollsporter, lagsporter och allt möjligt. Själv
ägnar jag mig åt rosettsport. Alltså den
typen av sport där det gäller att på så
kort tid som möjligt erövra så många
färgglada rosetter som möjligt.

Sofie och Linus.

Hundar, hästar och människor på plats i Klevsvik.
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Klevsvikskadriljen in action.

hetsning översvämmade hela Klevsvik. Jag
anmälde mig och Linus, fick en kort instruktion om hur det hela var tänkt att gå till och
ställde mig och hunden i kö framför det ena
av domartälten. Efter en stunds väntan var det
vår tur och vi blev tillsagda att gå runt i ringen. Oj, vad mycket intressanta lukter! Och är
det inte en tik som står där i andra änden av
fältet? Okoncentrationen var total… Sedan
skulle hunden lyftas upp på bordet och klämmas och kännas på. Lite väl närgånget, tyckte
Linus, som lät höra början till en dov morrning innan jag fick förklarat för honom att
just domaren morrar man lämpligen inte åt.
Så skulle domaren då skriva sin kritik.
Under tiden förväntas hunden stå snyggt uppställd framför domartältet och visa upp sig i
all sin skönhet och rastypiskhet. Så inte Linus.
Han stod upp i ungefär en sekund, lade sig
ned, satte sig upp, nosade i gräset, viftade på
svansen, ställde sig upp igen, rullade sig…
Vad kan man göra annat än att skratta? Vi
hade ju inte precis tränat på det här. Så
plötsigt reste sig domaren, tog i hand och
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överlämnade en lila rosett, ett lila plastband
och ett rött plastband??? Raka vägen till Berit.
Vad betyder det här? Jo, det har gått bra,
förklarade Berit. Det röda plastbandet betyder
förstapris och det lila (liksom rosetten)
hederspris. Då har man gått vidare i tävlingen
och skall tävla mot andra hundar i samma ras.
Jaha, samma ras…??? Inte en cairnterrier så
långt ögat nådde, men vidare i tävlingen var vi
och ombads hålla oss i närheten. Inte så lätt
när man skall rida kadrilj samtidigt. Men jag
fick löfte om att man nog kunde vänta tills jag
ridit klart om det skulle köra ihop sig.
Så var det kadriljdags. Hästarna hade inte
rönt särskilt mycket uppmärksamhet denna
dag – till och med barnridningen hade gått
trögt – så vi red en vända kring utställningsfältet för att locka publik. Och några åskådare fick vi med oss och kunde, efter visst strul
med musiken, rida vår bejublade uppvisning.
Som våra pälssättande och därmed rätt tröga
hästar numera tyckte var ganska tråkig. De
hade ju sett den där paddocken ett gäng
gånger under träningarna…

Så tillbaka till hundaktiviteterna! Utan
större ansträngning (noll konkurrens) blev
Linus bäst i sin ras och tilldelades en rödgul
rosett samt en liten påse hundmat. Vi var
vidare för att tävla om ”Bäst i gruppen”,
denna gång i konkurrens med en annan hund,
en West Highland White Terrier med grym
utställningsrutin. Westien var en självmedveten liten hund som visste precis vad som
väntades av honom. Självklart vann han BIG
och lämnade andrapriset, en stor blå rosett
och en liten ficklampa, till Linus. Vår första
utställning var till ända.
Ni som liksom jag håller på med
rosettsport, har säkert redan räknat dem.
Rosetterna, alltså. TRE stycken på EN start!
Det har jag aldrig fått på en hästtävling. Så
nästa år satsar vi på BIS (best in show) och
jätterosetten som är större än Linus. Funderar
dessutom på att låna pappas hund och ställa
upp i veteranklassen. Och de som på senare

tid sett min mage vet att jag även satsar
stenhårt på ytterligare en klass, nämligen
”barn med hund” (eller om det var ”hund
med barn” – det rådde stora oklarheter om
vem som ledde vem).
BIS i Klevsviks hundutställning blev bland
vuxna hundar en shih-tzu (modell golvmopp,
kanske fanns det verkligen en liten hund
under all pälsen?) och bland valpar en jättesöt
liten westie. Klassen ”barn med hund” vanns
av den självmedvetna westien som blivit BIG
före Linus, tillsammans med en minst lika
självmedveten liten flicka som världsvant
vinkade och log till publiken.
Vad domaren tyckte om Linus? Jodå, han
ser ut ungefär som en cairnterrier skall och har
ett maskulint huvud, bra proportioner och väl
ansatta öron. Därtill är han, enligt den engelskspråkige domaren, en ”happy dog”. Och
det tror jag visst är viktigare än rosetter?
Sofie Falkman

Välkomna till

Anderssons Gård
Här kan Du rida på ovalbana, i paddock och i skogen. Saknar
Du häst kan Du hyra av oss. Kombinera gärna ridningen med
att äta och bo på vår gård.
Du kan också passa på att njuta av en avkopplande aromabehandling eller ansiktbehandling.
Ring Lisbeth och Nils på tel. 0300-245 45
www.anderssonsgard.nu

Djarfur porträttet

R I TA R O S B E RG
Jag föddes i Göteborg samma år som
Kungen (!?).

ritt. Hoppas att jag skall bättra mig så att jag
lär känna fler i klubben.

Jag bor i Askim och har gård i Vallda, Lerkil
tillsammans med Boris, 3 vuxna barn Kristian, Daniel och Maria. Gården köptes i
slutet av 1997 och ägs av firman (RR-fastighets
AB där jag arbetar som fastighetsmäklare) och
Nordhallands Maklarcentrum. Här finns det
mäkleri, nyproduktion och islandshästar.

Jag kommer inte ihåg när jag började rida.
Men jag var nog inte mer än ca 12 år, då var
det på ponny. Jag tränade också travhästar och
skötte dem, men det var inte lika roligt som att
rida vanliga hästar. När jag första gången stötte
på islandshästar minns jag heller inte. Men
mitt starkaste minne av islandshästar var när
jag förmedlade gården i Fjärås till Nils och
Lisbeth Andersson (numer Anderssons Gård)
och deras berättelse om hur de kom i kontakt
med islandshästar. Eftersom min dotter ville
köpa stor häst och men aldrig kunde bestämma

Jag är medlem i Djarfur sedan 1999. Jag
tycker det är en trevlig klubb, har ännu inte
lärt känna så många eftersom jag inte tävlar
och har heller ej varit med på mer än en ute-

Rita och Vindur.
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Djarfur porträttet
sig, beslöt jag att köpa islandshäst så att jag
själv kunde rida. Började med en, men
islandshästar har en förmåga att yngla av sig, så
jag är nu uppe i fem stycken. Vad jag nu skall
göra av alla dessa återstår att se...
Det är svårt att beskriva dessa fem hästar. Alla
är mycket charmiga, var och en på sitt sätt
(som alla islandshästar är).
Svanur kommer nog alla som sett honom ihåg.
Haraldur påstår att han ser ut som en ensilagebal (förstår inte detta...) med en jätteman.
Vindur - den bästa tölthästen av dem alla tror
jag, om inte jag lyckas förstöra detta, eftersom
det varit dåligt med träning (skall börja idag).
Majsol tror jag är en mycket bra häst. Hon ger
även fina föl (de första har jag sett iår).
Rán, som är efter Nasi, tror jag mycket på.
Hon är iallafall fin att se på.
Baldur rider vi in nu. Han är fem år och efter
Hramur. En underbar häst med fina steg.
Mitt “hästmål” är att slå Jan-Peder Karlsson i
Lätt tölt, men Haraldur påstår att jag först
måste träna på att komma ut på banan. Jag vill
gärna tävla när jag ser andra på tävlingsbanan.
Är alltid väldigt inspirerad efter varje tävling jag
sett, men när jag väl är hemma och tränar kom-

Vindur.
mer jag oftast fram till att jag nog överlåter det
till dem som har mer tid och vilja än vad jag
har och är duktigare. Hade tyckt det varit kul
att få andra att tävla min hästar. Gå på fler kurser och lära mig mer är också ett mål jag har.
Ett av mina bästa hästminne är när Majsol
födde Rán. Jag hade sån tur som fick vara med
när hon fölade. Jag kom in i stallet vid 22:30
och skulle se till Majsol. Hon låg då ner och jag
såg att hon låg och “ryckte”. Man kunde även
se början på ett ben på väg ut. Sen tog det nog
bara 10 minuter så var hela fölet ute. Huvudet
hamnade under Majsols bakben så jag gick in
och rättade till det. Sen gick allt som jag läst i
böckerna.

Rán.
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nya medlemmar
VÄLKOMNA TILL DJARFUR:
Lisa Andersson, Onsala (Minijunior) • Agneta Bjurström,
Kareby (Stödmedlem) • Veronika Karlsson, Torup (Senior) •
Hedvig Larsson, Kållekärr (Minijunior) • Johannes Larsson,
Kållekärr (Stödmedlem) • Helga Haraldsdottir, Hålta (Familjestöd)
• Kina Larsson-Ström, Tanumshede (Stödmedlem) • Carina
Lindfors, Floda (Stödmedlem) • Maria Petersson, Kungsbacka
(Junior) • Inga-Lill (Senior) & Carl-Erik Thörnqvist (ST),
Kungsbacka • Eleonor Ölén, Lindome (Stödmedlem)

djarfur shopen
Isskrapa

10:-

Mugg, klubbgrön alt.
vinröd med vitt tryck.

50:-

Klubbdekal, (ca 10 x 10 cm)
Dekal, (ca 10 x 40 cm)
ISLANDSHÄSTEN - Vikingahästen
Skjorta,
eucalyptus med vinrött tryck
T-shirt, (Varfur Djarfur...) vit
T-shirt barn, (Varfur Djarfur...) vit

Materialansvarig:
Ulrika Persson 0300-213 92

5:25:-

300:-

60:50:-

Ursnygg klubbskjorta,
eucalyptus med vinrött tryck!
Modell: Nisse. Foto: Eva Lind
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Anslagstavlan
f ö r

d i n

e g e n

Årets julklapp ur
Djarfur-shopen!

Praktisk isskrapa
med trevligt
motiv. Endast
10 kr/styck!
Försäljningsställen
Stall Klevsvik, Stall Dugatorp, Gneisti
Islandshästar och Noas Ark. Frågor?
Ring materialansvarig Ulrika Persson
070-678 40 99 eller maila:
ulrika.persson@hygiene.sca.se

Djarfur-sockor på gång.
Håll utkik!

s k u l l

UNGHÄST KÖPES!
Ca 4 år, för inridning under år
2001. Helst svenskfödd, eksemfri och
uppvuxen i flock.
Sofie Falkman
tel. 0300-21433

SADEL SÄLJES!
HRAFN (köpt i maj
1999). Lite använd.
Svart. Pris 6.000 kr.
Ring Laila
0300-603 63
0705-38 47 40

Djarfurs hemsideadress http://go.to/djarfur

kalendarium 2001
NOVEMBER
17-19 nov. Ungdomsseminarium i Orsa.
25-26 nov. Saluhästvisning kl. 11-14 bägge dagarna.
L.S. Islandshästar
DECEMBER
10 dec.

Glögg i Stall Klevsvik kl 14-16.

JANUARI
28 jan.

Årsmöte. Kl. 17.00 på Anderssons gård

MARS
11 mars

L.S Tölten. Tölttävling L.S Islandshästar.

APRIL
7 april

Djarfurs KM 2000. Anderssons gård.

Deadline nästa nummer 9 februari

